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Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt till 

och kunskap om sekretess och tystnadsplikt påverkar deras agerande i samband med att 

barnen ska överlämnas från förskola till förskoleklass. Semistrukturerade kvalitativa 

forskningsintervjuer används som metod. Sex förskollärare intervjuas. 

Intervjumaterialet analyseras utifrån en modell som utarbetats av Gunell Colnerud. 

Modellen beskriver sex kategorier av normer som har betydelse för lärares agerande i 

professionella relationer (Colnerud, 1995). Resultatet visar att förskollärarnas positiva 

inställning till och kunskapsbrist om sekretess och tystnadsplikt leder till stor 

försiktighet när information om barnen ska överlämnas. Om föräldrarna inte ger sitt 

samtycke till att informationen får lämnas vidare gör förskollärarna inte det. Att man 

inte lämnar ut någon information utan föräldrarnas samtycke beror delvis på att man 

respekterar sekretesslagstiftningen som sådan och att skolan som organisation ingår i 

det svenska rättsystemet, men också på att man vill skydda sig själv från eventuella 

juridiska påföljder som ett lagbrott kan resultera i. Förskollärarna har viss kunskap om 

rådande sekretesslagstiftning, men en hel del missuppfattningar och viss 

begreppsförvirring råder. Flertalet tror att de aldrig får lämna någon information vidare 

utan föräldrarnas samtycke, och de andra är så osäkra på vilka uppgifter de får lämna 

vidare utan föräldrarnas godkännande att ändå inte törs göra det. Förskollärarna 

uttrycker förståelse för att sekretessreglerna finns till för att skydda föräldrarnas 

integritet och detta ser de som något i grunden positivt; vilket också bidrar till att de 

ogärna överlämnar uppgifter om barnen mot föräldrarnas vilja även om de anser att det 

hade gynnat barnet.  

 

Nyckelord 
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Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till Helena Ackesjö för goda råd i samband med författandet 

av detta arbete.  
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1 Inledning 
Mitt intresse för frågor som rör sekretess och tystnadsplikt i förskola och skola väcktes 

när en förskollärare med många års yrkeserfarenhet, som jag mötte under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen, gav uttryck för en stor osäkerhet runt 

ämnet. Hon sade sig vara osäker på hur lagstiftningen egentligen såg ut och på hur den 

skulle tillämpas. Vid ett annat tillfälle under den verksamhetsförlagda utbildningen 

mötte jag en lärare i förskoleklass som menade att sekretesslagstiftningen ibland kan 

vara ett hinder i samarbetet mellan förskola och förskoleklass och att det förekommer 

att förskollärare försöker kringgå den. Dessa båda möten har fått mig att fundera mycket 

kring sekretessens och tystnadspliktens roll i skolväsendet och vilken betydelse lärarens 

tolkning av lagstiftningen har, och jag bestämde mig för att det var något som jag ville 

undersöka i mitt självständiga arbete.  
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2 Bakgrund 
I detta bakgrundskapitel förklaras studiens yrkesrelevans, hur olika lärarkategorier 

benämns i arbetet samt vilka avgränsningar som har gjorts beskrivs och slutligen 

redogörs för lagstiftning och juridiska begrepp som är av betydelse för de frågor som 

ska studeras.   

 

2.1 Yrkesrelevans 
I det här arbetet kommer förskollärares förhållningssätt till och kunskap om sekretess 

och tystnadsplikt att undersökas. Enligt förskolans läroplan ska förskolan samarbeta 

med hemmen (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2010). För att samarbetet mellan 

hemmet och förskolan ska fungera bra måste en öppen dialog runt frågor rörande 

barnets mående och lärande kunna hållas mellan vårdnadshavare och förskollärare. 

Vårdnadshavarna ska kunna känna tillit till förskollärarna och våga dela med sig av 

information som rör barnets hälsa och utveckling. De bestämmelser som gäller sekretess 

och tystnadsplikt i förskolan finns, enligt Olsson, till för att skydda barnets integritet 

och hur väl de förstås och efterlevs av lärarna kan få stora konsekvenser för barn och 

deras vårdnadshavare (Olsson, 2011). Hur förskollärare tar till sig och använder sig av 

de bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som finns formulerade i lag får 

konsekvenser för hur väl de lyckas leva upp till de yrkesetiska principer som 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har formulerat: 

 

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: 

 alltid bemöta eleverna med respekt för deras integritet och person  

  

[…] 

 

 vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information 

som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa” (2001:1-2).  

 

Jag har valt att titta närmare på de bestämmelser som gäller när barn ska överlämnas 

från förskola till förskoleklass. Detta är värt att undersöka, inte minst därför att ingen 

forskning hittills har bedrivits om sekretessens roll vid överlämningen. Enligt Olsson 

saknas dessutom rättspraxis gällande hur vissa delar av Offentlighets och sekretsslagen, 

OSL ska tillämpas när information om barnen ska utbytas mellan förskola och 

förskoleklass (2011). Enligt Lpfö 98 ska förskolan försöka åstadkomma ett gott 

samarbete med förskoleklassen (2010). Hur förskollärarens agerande i samband med att 

barnen ska lämnas över till förskoleklass påverkas av hans eller hennes förhållningssätt 

till och kunskap om sekretess och tystnadsplikt torde ha stora konsekvenser för detta 

samarbete.  

 

2.2 Avgränsningar och benämningar av olika lärarkategorier i 
examensarbetet  

Idag kan utbildade förskollärare arbeta i både förskola och förskoleklass. I detta 

examensarbete kommer ordet förskollärare användas om de förskollärare som arbetar i 

förskolan, medan förskollärare eller lärare med en annan typ av lärarutbildning som 

arbetar i förskoleklass kommer beskrivas som just lärare i förskoleklass eller 

förskoleklasslärare.  
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Jag har valt att avgränsa mig genom att endast undersöka förskollärares förhållningssätt 

till och kunskap om sekretess och tystnadsplikt. Lärare i förskoleklass kommer inte ingå 

i studien (se även kapitel 6.2 Urval). 

 

2.3 Lagstiftning och juridiska begrepp 

Ordet sekretess betyder hemlighållande eller undantag från offentlighet 

(Nationalencyklopedin, 2013). År 2009 byttes den gamla sekretesslagen från 1981 ut 

mot Offentlighets och sekretesslagen OSL (Olsson, 2011). Av det första kapitlet i OSL 

framgå att bestämmelserna i lagen ”avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker 

muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt” (OSL 1 

kap. 1§). Det finns olika grader av sekretess för olika verksamheter. Sekretess utan 

skaderekvisit innebär att sekretessen alltid gäller. Sekretess med omvänt skaderekvisit 

innebär att sekretess gäller i huvudsak, men att undantag kan göras ifall man är helt 

säker på att uppgiften kan avslöjas utan att personen det handlar om eller dennes 

anhöriga lider men. Sekretess med rakt skaderekvisit betyder att sekretess inte längre 

gäller som huvudregel, utan bara gäller i undantagsfall då man kan anta att den som 

uppgifterna rör riskerar att lida men om den lämnas ut (Rimsten, 2006; Bengtsson & 

Svensson, 2009 ).  Ordet rekvisit är en juridisk term som “innebär att vissa kriterier ska 

var uppfyllda för att en bestämmelse ska var giltig” (Bengtsson & Svensson, 2009:308). 

I det här fallet handlar det om att information inte får ges till utomstående om det kan 

leda till men eller skada (a.a.). När sekretess med omvänt skaderekvisit eller sekretess 

med rakt skaderekvisit råder måste en menbedömning göras av den anställde, vilket 

innebär att man försöker avgöra om man tror att den person som uppgifterna gäller 

skulle uppfatta det som en kränkning av den personlig integriteten ifall de lämnades ut 

(Svenska kommunförbundet; 2001).  

 

För förskolans verksamhet gäller sekretess med omvänt skaderekvisit, medan det för 

verksamhet i förskoleklass råder sekretess med rakt skaderekvisit, vilket kan utläsas 

genom att olika formuleringar används för verksamheterna i lagtexten (Bengtsson & 

Svensson, 2009). För verksamhet i förskolan gäller sekretess “för uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 

den enskilde eller någon närstående till denne lider men ” (OSL 23 kap. 1§). För 

verksamhet i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola är formuleringen annorlunda; där gäller sekretess 

”om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider men om uppgiften röjs”(OSL 23 kap. 2§).  

 

När ett barn ska börja i förskoleklass avgör lagstiftning vilken information om barnet 

som får lämnas från förskola till förskoleklass. I kapitel 8 i OSL kan man läsa att: 

 

“En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda 

eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller 

förordning som denna lag hänvisar till” (OSL 8 Kap. 1§). 

 

”Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som 

föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra 

myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan 

olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som 

självständiga i förhållande till varandra” (OSL 8 Kap. 2 §).  
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Sekretess råder alltså mellan myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar i en och 

samma myndighet. Kommunala förskolor och förskoleklasser tillhör alltid en 

myndighet. Frågan om huruvida förskolor och förskoleklasser som ingår i samma 

myndighet räknas som olika verksamhetsgrenar är, enligt Svenska kommunförbundet 

emellertid inte självklar (2001). Enlingt Olsson hävdar flertalet bedömare att 

tystnadsplikt gäller mellan förskola och förskoleklass, men någon rättspraxis existerar 

ännu inte (2011). Det står dock klart att sekretessen mellan förskola och förskoleklass 

kan brytas om samtycke till att uppgiften lämnas ut ges av vårdnadshavarna. 

Sekretessen mellan förskola och förskoleklass gäller inte heller ifall den så kallade 

generalklausulen kan tillämpas (Bengtsson & Svensson, 2009). Generalklausulen säger 

att en sekretessbelagd uppgift får: “lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att 

intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska 

skydda” (OSL 10 Kap. 27§).  

 

Bestämmelserna i OSL avser bland annat, som tidigare nämnts ”förbund att röja uppgift 

[…] genom utlämnade av allmän handling” (OSL 1 kap. 1§). Vad som ska betraktas 

som en allmän handling finns beskrivet i Tryckfrihetsförordningen TF. En handling är 

en ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 

annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel” (TF 2 Kap. 3§ ). En allmän 

handling är en handling som ” förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse 

som inkommen till eller upprättad hos myndighet” (TF 2 Kap. 3§). Handlingar behöver 

inte vara allmänna bara för att de finns på en myndighet; privata brev mellan anställda 

är till exempel inte allmänna handlingar. För att handlingen ska vara allmän måste den 

röra myndighetens verksamhet på något sätt. Allmänna handlingar kan innehålla 

offentliga uppgifter eller hemliga uppgifter. Vilka uppgifter som är hemliga regleras 

alltså genom OSL (Olsson, 2011). 

 

OSL gäller inte för förskolor och skolor som bedrivs som enskild verksamhet, istället 

skyddas de barn som går där genom en tystnadsplikt som finns formulerad i skollagen 

(Olsson, 2011). Lagen säger att “Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven 

förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan 

enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller 

hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden” (Skollagen 29 Kap. 14§).  
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3 Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt till och 

kunskap om sekretess och tystnadsplikt påverkar deras agerande i samband med att 

barnen ska överlämnas från förskola till förskoleklass. 

 

3.2 Frågeställningar 

 

Vilken kunskap om rådande sekretesslagstiftning har förskollärarna?  

 

Vilka förhållningssätt till sekretess och tystnadsplikt råder bland förskollärarna?  

 

 

På vilket sätt påverkar dessa kunskaper och förhållningssätt förskollärarnas agerande i 

samband med att barnen ska lämnas över till förskoleklass? 
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4 Tidigare forskning 
I sökandet efter tidigare forskning av relevans för detta examensarbete har sökord som 

sekretess*, förskol*, skol* och juridik* använts i olika kombinationer. På engelska har 

sökord som secrecy, confidentiality, preschool* och transition* använts. Sökandet har 

skett i databaserna ERIC, One Search, SwePub, Libris, DiVa och Uppsök. Jag har även 

tagit hjälp av institutionens kontaktbibliotekarie. Trots detta hittades ingen tidigare 

forskning som mer specifikt behandlar ämnet sekretess vid övergången från förskola till 

förskoleklass eller som handlar om förskollärares eller lärares förhållningssätt till 

sekretess och tystnadsplikt överhuvudtaget. Ett flertal studentuppsatser som på något 

sätt rör sekretess i övergången från förskola till förskoleklass har emellertid publicerats. 

Trots att dessa uppsatser inte är att betrakta som vetenskaplig litteratur kan de reslutat 

som presenteras i dem ändå ge en viss insikt i ämnet. I detta kapitel kommer jag därför 

första presentera dessa studentuppsatser. Därpå följer ett avsnitt vari jag redogör för vad 

tidigare forskning säger om informationsöverföring mellan förskola och skola i 

samband med att barnen ska överlämnas från den ena verksamheten till den andra. 

Sedan presenteras en studie av Helena Ackesjö som tar sin utgångspunkt i barns sista tid 

på förskolan och som undersöker de delar av övergångsprocessen mellan förskola och 

förskoleklass som äger rum innan barnen de facto börjar i förskoleklass. Avslutningsvis 

ges en sammanfattning.  

 

4.1 Studentuppsatser om ämnet 
Lövenby har i sin magisteruppsats undersökt ”pedagogers i förskolan och förskoleklass 

erfarenheter när det gäller övergången från förskola till förskoleklass för barn i behov av 

särskilt stöd” (2012:13). Pedagogerna i undersökningen berättade att vissa föräldrar inte 

vill att information om deras barn ska lämnas över till förskoleklassen; många gånger 

för att de vill att deras barn ska få en nystart i förskoleklassen. När pedagogerna inte 

fick föräldrarnas samtycke trodde de att de inte fick överlämna någon information. Det 

rådde delade meningar bland dem gällande nyttan av den skriftliga information som 

lämnades från förskola till förskoleklass. Överlämningsdokumenten ansågs sakna sådant 

som var viktig för förskoleklassläraren att veta i mötet med den nya eleven. Denna brist 

på relevant information i överlämningsdokumenten sades till stor del bero på 

sekretessreglerna (Lövenby, 2012).  

 

De pedagoger som ingick i Castors och Larssons enkätundersökning gav uttryck för att 

sekretessreglerna är viktiga för individen, men upplevde det samtidigt som att reglerna 

gör att mycket information som vore till nytta för barnen inte kan lämnas över till 

förskoleklassen. Betydelsen av att som pedagog ha en god relation till föräldrarna och 

därigenom kunna få deras samtycke till att överlämna känslig information framkom 

(2012).  Ett liknade resultat fann Wolmar och Carlsson som har studerat förskollärares 

och lärares syn på samverkan och dess betydelse vid överlämningen. Deras 

intervjupersoner ansåg att det var viktigt att tydligt visa vårdnadshavarna vilken 

dokumentation som skulle lämnas över och inhämta deras samtycke, annars tyckte de 

sig inte kunna lämna informationen vidare (2012).  

 

Peterson och Petterson har skrivit ett examensarbete med syfte att ” ta reda på vilket 

förhållningssätt pedagoger på en fristående och en kommunal förskola har till 

tystnadsplikt och sekretess” (2008:6) Pedagogerna i undersökningen tyckte sig inte vara 

tillräckligt insatta i sekretessfrågor och önskade få större kunskap om det. Det visade sig 

att respondenterna generellt sett upplevde sekretessen som en tillgång och inte som ett 

hinder. Just i samband med överlämningen från förskola till förskoleklass kunde 
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emellertid sekretessreglerna ibland upplevas som hindrande. Pedagogerna ansåg ibland 

att de, för barnets bästa, borde överlämnas en viss information, men avstod från att göra 

det när föräldrarna motsatte sig det (Peterson & Petterson, 2008).   

 

Proost och Gustavsson har undersökt samverkansprocesser mellan förskola och skola 

när det gäller barn i behov av särskilt stöd, och kommer fram till att sekretessen gör att 

pedagoger inte överlämnar någon information om barnen utan föräldrarnas samtycke 

(2011). Även de pedagoger som Oskarsson och Olsson intervjuat ” uttrycker att 

sekretessen i vissa fall är ett hinder vid överlämning. De menar att det bidrar till att 

information som skulle behöva lämnas över om ett barn inte kan göras på grund av att 

föräldrarna ej vill det. Det kan bidra till att barnet inte får den hjälp och de resurser som 

det kan komma att behöva i skolan” (2013:24). Davidsson och Karlsson har intervjuat 

sex specialpedagoger och kom fram till att sekretessreglerna var en av de faktorer som 

påverkade övergången från förskola till skola och att pedagogerna sökte föräldrarnas 

samtycke vid överlämningen av information (2013). 

 

 

4.2 Informationsöverföring mellan förskola och skola  
I detta avsnitt presenteras vad tidigare forskning säger om informationsöverföring 

mellan förskola och skola när barnen ska överlämnas från den ena verksamheten till den 

andra. Avsnittet är indelat i följande rubriker: Vikten av att information överförs från 

förskolan till skolan där frågan om varför informationsöverföring mellan verksamheter 

överhuvudtaget behövs står i fokus, Olika sätt att överföra information där frågan om 

hur själva informationsöverföringsprocessen går till aktualliseras och Önskemål och 

förväntningar på informationens innehåll där just de förväntningar och önskemål på vad 

informationen som överförs bör innehålla tas upp.  

 
4.2.1 Vikten av att information överförs från förskola till skola  

 

Cassidy menar att det är viktigt att utveckla välfungerande sätt att överföra information 

mellan förskola och skola; detta för att lärare och barn ska kunna fortsätta bygga på det 

lärande som barnen tillägnat sig under sin förskoletid (2010).  

 

Skouteris, Watson och Lum lyfter i sin litteraturstudie fram att det internationellt sett 

finns stora skillnader mellan förskolepedagogik och den pedagogik som råder under 

barnets första skolår, vilket gör att vissa barn har svårt att anpassa sig och därför 

upplever skolstarten som svår. Författarna hävdar dessutom att barnets förmåga att 

anpassa sig till skolmiljön ” has the potential to shape their educational and social-

emotional futures” (2012:84).  Samarbete mellan förskollärare och de lärare som 

undervisar i skolans tidiga år är därför är viktigt. Den forskning som Skouteris, Watson 

och Lum lyfter fram i sin studie visar att både förskollärare och mottagande lärare bör 

arbeta för att skapa pedagogisk kontinuitet mellan verksamheterna (2012). Achanfuo 

Yeboah menar på ett liknande sätt att skolstarten upplevs som traumatik av många barn 

och att forskning pekar på att övergången från förskola till skola är betydelsefull för 

barnets fortsatta intellektuella, fysiska och emotionella utveckling. Att förskollärare och 

lärare utbyter information med varandra gör övergången lättare och organisatoriska 

hinder för informationsöverföring bör därför undanröjas (2010).  
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4.2.2 Olika sätt att överföra information  

 

Ahtola m.fl. har studerat sambandet mellan tillvägagångssättet när finska barn ska 

överlämnas från förskola till skola och deras skolprestationer. Författarna fann att den 

skriftliga information som vidarebefordrades mellan förskola och skola ofta var mycket 

användbar när läraren skulle anpassa sin undervisning till sina nya elever. Att 

vidarebefordra information skriftligt var emellertid ovanligt bland de förskolor och 

skolor som ingick i den finska studien. Dessutom motsatte sig en del föräldrar att 

skriftlig information gavs från förskolan till skolan eftersom de var rädda att en så 

kallad Pygmalioneffekt skulle uppstå.  Att information inte förmedlades skriftligt 

mellan förskola och skola betydde emellertid inte att information om barnen inte 

överfördes – att personal från förskolan och skolan träffades och diskuterade om barnen 

visade sig var mycket vanligt. Grundskollärana i undersökningen ansåg att dessa samtal 

var mycket betydelsefulla, men Ahtola m.fl. lyckades genom sin forskning inte avgöra 

vilken effekt dessa diskussioner hade på elevernas framtida lärande (2010).    

 

Cassidy har studerat vilken information lärare i det första året i den obligatoriska skolan 

i Skottland tycker är värdefull att få från barnens tidigare förskolor och hur dessa lärare 

använder sig av den information de mottagit. I studien ingick en arbetsgrupp som ” 

represented each sector of pre-5 provision—private, day-care, family centres,nursery 

classes and nursery schools and also one Primary 1 teacher ”. På svenska skulle detta 

kunna uttryckas som att representanter för olika typer av förskoleverksamheter och en 

lärare som undervisar barnen under deras första skolår ingick i gruppen. Denna 

arbetsgrupp utarbetade ett system där en skriftlig rapport som sammanfattade varje 

barns utveckling under förskoleåren lämnades till föräldrarna och till den lärares som 

tog emot barnet i skolan. Rapporten som skulle ge en slags helhetsbild av barnet och 

hans/hennes utveckling upplevdes dock inte som särskilt användbar av lärarna, som 

istället ville ha mer specifik information. Studien visade att lärarna föredrog att få 

muntlig information framför att få skriftliga dokument. Lärarna menade att informella 

samtal med personal i förskolan var att föredra när information om barnen skulle 

överföras eftersom det minskade risken för misstolkningar. När arbetstiden inte räckte 

till besökte vissa lärare till och med förskolorna på sin fritid för att få träffa barnen och 

kunna föra informella samtal med personalen (2010).  

 
4.2.3 Önskemål och förväntningar på informationens innehåll 

 

Cassidys studie visade inga entydiga resultat när det gällde frågan om vilka förmågor 

som lärarna ansåg ha betydelse för barnet vid skolstart, och som de önskade få kunskap 

om från förskolepersonalen, utan detta skilde sig från lärare till lärare och berodde på 

hans eller hennes personliga prioriteringar. Dock framgick det att samtliga intervjuade 

lärare på något sätt la stor vikt vid barnens förmåga att passa in i skolmiljön. Lärarna 

ville veta sådant som ifall barnen kunde ta ansvar, sitta still eller följa instruktioner.  Vid 

besöken på förskolorna hade lärarna olika syften; vissa ville veta vilka barnen var som 

individer och på vilket sätt de lärde sig, medan andra lärare var mer problemorienterade 

och ville ha information om barnens eventuella beteendemässiga, hälsomässiga eller 

utvecklingsmässiga svårigheter. (Cassidy, 2010). 

 

Davidsson ger i bakgrundskapitlet till sin avhandling ” en beskrivning av intentionerna 

för hur samarbetet mellan förskola och skola bör gestaltas så som det formulerats i olika 

läroplaner under perioden 1962 t.o.m. 1998” (2002:30). Ur denna beskrivning kan olika 

förväntningar på vad informationen som förmedlas mellan förskola och skolan bör 
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innehålla utläsas. Davidsson menar att informationen under 1960-talet förväntades gälla 

barnets skolmognad. Informationen gick åt ett håll – från förskola till skola. 

Förskollärarens roll var att ge information om barnets förmågor och avgöra hur 

skolmoget barnet var och sedan rapportera det till skolan. Ett barn som inte ansågs vara 

skolmoget kunde få gå ett extra år i förskolan. Läroplanerna under perioden 1975-1987 

förmedlade istället en syn som innebar att förskolan skulle förbereda barnet för skolan. 

Skolan skulle ta vid där förskolan slutat och fortsätta den lärprocess som redan 

påbörjats. Samarbete poängterades och utbyte av information förväntades nu ske i båda 

riktningarna - både från förskola till skola och från skola till förskola. Det handlade nu 

om att ge information till varandra om både de barn som skulle överlämnas och om den 

egna verksamhetens arbetssätt. Skolans behov av information om hur skolmogna barnen 

var dock fortfarande i fokus. Även under åren 1987 till 1998 lades stor vikt vid att 

förbereda och underlätta för barnen vid skolstarten. Barnen skulle känna sig trygga och 

uppleva pedagogisk kontinuitet vid övergången från förskola till skola. Diskussion och 

informationsutbyte skulle ske mellan verksamheterna. Diskussionerna och 

informationen skulle handla om verksamheternas arbetsätt, innehåll och 

fostransidéologi (Davidsson, 2002). Davidsson menar att införandet av förskoleklassen 

stärkte samverkan mellan lärarna. Meningen med att införa förskoleklassen och låta den 

omfattas av samma läroplan som grundskolan var att förskolans och grundskolans 

pedagogiska traditioner skulle mötas. Grundskolan skulle inspireras av förskolans 

arbetssätt. Under samma tidsperiod började intentioner om att låta förskolan inspireras 

av skolans pedagogik även att märkas. Man skulle nu inte enbart informera och 

diskutera med varandra utan eftersträva pedagogisk interaktion (a.a.).  

 

4.3 En studie med utgångspunkt i barns sista vistelsetid på förskolan  
Ackesjö menar att största delen av den forskning som bedrivits om övergången från 

förskola till skola handlar om själva processen vid det tillfälle då barnen har slutat 

förskolan och påbörjar sin skoltid. Ackesjö har i sin studie Children Crossing Borders: 

School Visits as Initial Incorporation Rites in Transition to Preschool Class istället valt 

att undersöka hur övergångsprocessen ser ut innan barnen börjar skolan, det vill säga 

hur barnen under sin sista tid i förskolan förbereds för själva övergången till skolan 

(2013). Eftersom detta examensarbete, i likhet med Ackesjös studie, behandlar 

förskolans förberedelser för och samverkan med förskoleklassen kan den anses vara 

relevant att ta upp i detta kapitel om tidigare forskning. Ackesjö utgår ifrån teorier som 

säger att identiteter är sociala konstruktioner – vi definierar oss själva på olika sätt 

beroende på vilken omgivning vi befinner oss i. Våra identiteter skapas i mötet med 

omgivningen och en och samma människa kan ha flera olika identiteter beroende på 

vilken miljö de vistas i. Ackesjö har studerat hur barn konstruerar en ny identitet i 

samband med övergången från förskola till förskoleklass – det handlar om att gå från att 

ha en identitet som varandes ett förskolebarn till att skapa sig en ny identitet som 

varandes en elev i förskoleklass. I sin studie har Ackesjö undersökt hur ett antal 

femåringar upplevt olika gränsöverskridande aktiviteter så som besök av 

förskoleklasslärare på förskolan, att själva få besöka förskoleklassen ihop med sina 

förskollärare. Efter varje gränsöverskridande aktivitet tycktes barnen förändrat sin syn 

på förskoleklassen och sina förväntningar på hur tillvaron där kommer att bli, vilket 

enligt Ackesjö visar att skapandet av den nya identiteten som elever i förskoleklass är 

att betrakta som en återkommande cirkulär rörelse som tar sin början långt innan de 

facto börjar i förskoleklass. Därför är förskolläraren, inte enbart läraren i förskoleklass, 

viktig för barnets identitetskonstruktion. Ackesjö menar även att samarbetet mellan 

förskolläraren och läraren i förskoleklass är av stor vikt. Studiens resultat indikerar 

dessutom att konstruktionen av en identitet som före detta förskolebarn är ett viktigt 
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mellansteg i övergången från att vara ett förskolebarn till att bli en elev i förskoleklass . 

Hur förskollärare hanterar att barnen under slutet av sin förskoletid börjar ta avstånd 

från förskolans arbetssätt och hjälper dem att avrunda sin vistelse i förskolan är därför 

viktigt (2013).  

 

4.4 Sammanfattning  
Gemensamt för alla de studentuppsatser jag har funnit om ämnet är att resultaten 

indikerar att förskollärare och lärare, åtminstone ibland, kan uppleva sekretessen som ett 

problem vid överlämningen – man anser att det skulle gynna barnet ifall en viss 

information överfördes till förskoleklassen, men gör det inte utan föräldrarnas 

samtyckte.  

 

Tidigare forskning visar att det är bra om övergången från förskola till förskoleklass blir 

så oproblematisk som möjligt för barnen eftersom det påverkar deras fortsatta lärande 

och utveckling. Därför är det viktigt att information om barnen kan överföras på ett så 

smidigt sätt som möjligt mellan verksamheterna. Det är vanligare att information 

överförs muntligen än skriftligen mellan förskola och skola. Vilken typ av information 

som har ansetts vara viktig att överföra har varierat över tid. Information om barnens 

förmåga att anpassa sig till skolmiljön har dock alltid ansetts vara betydelsefull.  

 

En studie av Ackesjö som, liksom detta examensarbete, tar sin utgångspunkt i barns 

sista tid på förskolan visar att barn börjar skapa sig en ny identitet som varandes en elev 

i förskoleklass redan innan de börjar i förskoleklassen. Inte enbart förskoleklasslärarens, 

utan också förskollärarens, agerande under barnets sista tid på förskolan kan därmed 

anses vara viktig för skapandet av en den nya identiteten.  

 



  
 

11 

5 Teoretiskt ramverk 
Jag har valt att analysera intervjumaterialet i denna studie med hjälp av en modell som 

beskriver förhållandet mellan olika typer av normer och lärares handlande i 

professionella relationer. Modellen, som presenteras nedan, har utarbetats av Gunnell 

Colnerud och lämpar sig som analysverktyg i detta examensarbete eftersom det är just 

lärares handlande som ska undersökas och mycket av det som informanterna har sagt 

om sekretess och tystnadsplikt under intervjuerna kan förstås som uttryck för olika typer 

av normer. 

 

5.1 Colneruds modell 
En norm kan definieras som en handlingsregel eller som ”ett påbud om hur något bör 

vara beskaffat eller organiserat”(Nationalencykolpedien). Normer styrs av vad som 

”anses gott eller eftersträvansvärt” (Colnerud, 1995:12). Colnerud har genom att studera 

lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan skapat en modell med sex olika kategorier 

av normer eller normsystem som hon menar påverkar lärares sätt att agera i 

professionella relationer (1995). Enligt Colnerud kan etiska konflikter ”uppstå mellan 

dessa normsystem och inom dem” (1995:96). Colnerud skriver mycket om lärarens 

relation till eleven men hennes modell går att tillämpa även på andra professionella 

relationer, så som exempelvis relationen mellan läraren och elevens vårdnadshavare. 

Nedan följer Colneruds egen figur av modellen, följt av en beskrivning av de olika 

normkategorierna och till sist en redogörelse för hur modellen kan ses i relation till 

förekomsten av etiska konflikter.  

 
Figur 1. Sex kategorier av normer som påverkar lärares handlande i professionella 

relationer (Colnerud, 1995:96). 

 
5.1.1 De olika normkategorierna 

 

Etiska normer är i modellen normer som har med lärarens respekt för andras, oftast 

elevernas, egenvärde och mänskliga rättigheter att göra. Läraren försöker ta den andres 
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perspektiv för att kunna ta hand om honom eller henne på bästa sätt. I kategorin etiska 

normer finns fem subkategorier: 

 Skydd mot skada som innefattar normer om att genom sitt handlade skydda sina 

elever mot psykisk eller fysisk skada eller försöka reparera den skada som redan 

skett.  

 Respekt för integritet och privatliv som är normer som speglar lärares önskan att 

värna om både elevers och vårdnadshavares integritet och privatliv.  

 Rättviseprinciper rörande lärares strävan att fördela tid och resurser på ett 

rättvist sätt mellan eleverna.  

 Respekt för rätt till självbestämmande som kan handla om sådant som att 

läraren anser att elever och deras vårdnadshavare har rätt att tycka vad de vill 

och tro på vilken religion de vill. 

 Sanningsenlighet som är en subkategori med normer vars utgångspunkt är 

lärares strävan att tala sanning och vara ärliga (Colnerud, 1995). 

Yrkesinterna normer kan härledas till lärarens uppdrag att undervisa och fostra sina 

elever.  Yrkesinterna normer handlar om lärarens strävan att genom pedagogisk 

kunskapsförmedling och fostran ge eleven goda förutsättningar att skapa sig en bra 

livssituation i framtiden (a.a.) 

 

Systemnormer är normer som skolan som organisation och institution har skapat. 

Dessa kan vara uttalade eller outtalade, och gemensamt för dem är att organisationens 

intressen står i fokus och överordnas individens intressen. Läraren påverkas i sin 

yrkesutövning av både centrala systemnormer, så som exempelvis de nationella 

bestämmelserna om att betyg ska sättas i grundskolan, och lokala systemnormer som ” 

är mer interna i systemet eller fastställda på den lokala skolan i avsikt att skapa en 

smidig organisation, att upprätthålla systemets gränser eller att ge lärarna kontroll över 

det stora kollektivet av elever” (Colnerud, 1995:90).  

 

Ämnesinterna normer är framsprungna ur det värdesystem som existerar i det ämne 

som grundskolläraren undervisar i och som påverkar lärarens handlande (Colnerud, 

1995). 

 

Sociala normer handlar om vad som passar sig att säga eller göra i vissa grupper och 

social sammanhang. För lärares del handlar sociala normer om att anpassa sig till vad 

som inom den egna gruppen av kollegor anses vara ett gott yrkesuppträdande (a.a.).  

 

Ego-skyddande normer går ut på att läraren handlar utifrån vad som är bäst för dem 

själva, istället för skolan eller eleverna (a.a.).  

 

5.1.2 Etiska konfikter inom och mellan normsystemen  

 

Etiska konflikter kan uppstå när normer från de olika normkategorierna står mot 

varandra. Så kan till exempel en yrkesintern norm komma i konflikt med en 

egoskyddande norm. En etisk konflikt kan dessutom uppkomma när normer inom 

samma normkategori står mot varandra; vanligt är exempelvis att normer från de olika 

subkategorierna av etiska normer hamnar i konflikt med varandra (a.a.). Dessutom kan 

en och samma norm ge upphov till en etisk konflikt genom att ”kollidera med sig själv 
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genom att den om den tillämpas för en elev inte samtidigt kan tillämpas en annan elev. 

Det betyder att individ ställs mot individ ” (Colnerud, 1995:98).   
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6 Metod 
I detta kapitel kommer arbetets kvalitativa metodansats och mitt val av semistrukturerad 

kvalitativ intervju som forskningsmetod att presenteras. Det urval av intervjupersoner 

som gjorts och undersökningens genomförande kommer att beskrivas, liksom hur 

bearbetningen av intervjumaterialet gått till. De etiska överväganden som gjort i 

samband med studien kommer förklaras och avslutningsvis kommer en metodkritisk 

diskussion att föras. 

 

6.1 Val av metod 
Enligt Bryman är kvalitativ forskning inriktad på tolkningen av ord, istället för som 

inom kvantitativ metod tolkning av siffror. Forskaren försöker förstå aspekter av ”den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet” (2011:341). Sociala egenskaper ses som något som är sprunget ur samspelet 

människor emellan. Inom kvalitativ forskning skapas teorier utifrån de resultat som 

forskningsundersökningarna har visat - praktiken kommer alltså före teorin (Bryman, 

2011). Då jag i detta examensarbete har försökt undersöka sådana sociala fenomen som 

människors förhållningsätt och agerande har jag funnit att en kvalitativ ansats har varit 

mest lämplig för att uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar. 

 

Jag har valt att genomföra så kallade semistrukturerade intervjuer. Bryman beskriver en 

semistrukturerad intervju som en intervju där den som intervjuar visserligen utgår från 

vissa i förväg bestämda teman eller frågor, vilka oftast återfinns i en intervjuguide, men 

där den som  intervjuas ändå ges mycket frihet och svarsutrymme. De i förväg bestämda 

frågorna behöver inte ställas i en viss ordning och följdfrågor ställs. Om man vill 

genomföra en kvalitativ studie som har ett relativt klart fokus, istället för att undersöka 

ett större intresseområde mer allmänt, lämpar sig semistrukturerade intervjuer (a.a.). Då 

min studie har ett tydligt formulerat syfte och frågeställningar fann jag att 

semistrukturerade intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod.   

 

Varje intervju i den här studien utgick från en gemensam intervjuguide. Enligt Brymans 

rekommendationer vinnlade jag mig om att de i förväg formulerade frågorna i guiden 

skulle vara öppna och lätta för intervjupersonerna att förstå. Vidare ställde jag frågor om 

bakgrundsfakta så som utbildning och år i yrket. Jag sökte även skapa struktur bland 

mina frågor genom att dela upp dem i olika teman (jmf Bryman, 2011). Frågorna i 

intervjuguiden delades upp i följande teman: överlämningar, förhållningsätt och 

kunskap (se bilaga 1). Jag ställde följdfrågor för att få informanterna att utveckla sina 

svar och därigenom själv få en djupare förståelse av hur deras kunskap och 

förhållningsätt till sekretess och tystnadsplikt ser ut och vilka konsekvenser det får vid 

överlämningen av barnen till förskoleklass.    

 

Enligt Bryman är det att föredra att spela in och sedan transkribera materialet framför att 

enbart föra minnesanteckningar under intervjun. Genom att samtalet spelas in kan man i 

efterhand studera inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. Forskaren kan helt 

fokusera på samtalet och behöver inte samtidigt koncentera sig på att anteckna vad som 

sägs (2011). Jag valde därför att spela in intervjuerna på min mobiltelefon och sedan 

transkribera dem.  
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6.2 Urval 

 

Vid kvalitativa undersökningar görs vanligtvis ett så kallat målstyrt urval, det vill säga 

man väljer ut anlysenheter, så som intervjupersoner, som man tror kan ge svar på 

forskningsfrågan (a.a.). Även jag har gjort ett målstyrt urval. Av mitt syfte går att utläsa 

att det är förskollärares kunskaper och förhållningsätt till sekretess och tystnadsplikt 

som ska undersökas. Barnskötare eller övrig personal som arbetar inom förskolan 

intervjuades därför inte. Jag valde att avgränsa studien genom att enbart undersöka hur 

de överlämnande förskollärarnas agerande påverkades av deras kunskap om och 

förhållningsätt till sekretess och tystnadsplikt. Hur den information som överlämnas tas 

emot av och tolkas av lärarna i förskoleklass är förvisso också intressant, men handlar 

mer om kommunikation och tolkning av information än om förhållningsätt till sekretess 

och tystnadsplikt eftersom det inte är förskoleklasslärarna som beslutar om vilken 

information som ska överlämnas. Därför har inga lärare i förskoleklass intervjuats, utan 

endast förskollärare som arbetar i förskolan.   

 

Två av intervjupersonerna arbetar på samma förskola och dem känner jag väl. De övriga 

fyra intervjupersonerna hade jag aldrig träffat innan intervjun ägde rum. Dem kom jag i 

kontakt med via en förskolechef som jag var bekant med sedan innan.  

 

6.2.1 Beskrivning av informanterna  

 

Sex förskollärare intervjuades. Samtliga är kvinnor. De har arbetat mellan 1 och 35 år i 

yrket. Den yngsta informanten är 38 år och den äldsta är 57 år. Alla utom två arbetade 

som barnskötare innan de blev förskollärare. Två av informanterna arbetar på en 

förskola i en mindre svensk stad, två arbetar på en förskola i en större tätort och de 

övriga två arbetar på varsin förskola som ligger i ett glesbygdsområde. Samtliga har 

avlagt förskollärarexamen.   

 

6.3 Genomförande 

De två intervjupersoner som jag känner sedan tidigare kontaktade jag genom att ringa 

till förskolan där de arbetar. Jag förklarade examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Jag frågade därefter om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju som skulle ta 

omkring 30 minuter.  De övriga intervjupersonerna kom jag ,som sagt, i kontakt med 

via en förskolechef som jag är bekant med sedan innan. Av henne fick jag, via mail, 

namn och telefonnummer till de av hennes anställda som var utbildade förskollärare. 

Jag tog sedan personligen kontakt med dem genom att ringa. Vid telefonsamtalet 

presenterade jag mig, förklarade vilken utbildning jag gick och vad examensarbetets 

syfte och frågeställningar var, samt att frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju på omkring 30 minuter. 

 

Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. En intervju tog 

endast 9 minuter att genomföra, medan de övriga tog mellan 13 och 18 minuter. Vid alla 

intervjuer utgick jag från intervjuguiden. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon. 

 

6.4 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Intervjuerna transkriberades genom att en liten sekvens av ljudfilen på mobiltelefonen 

spelades upp. Sedan pausades inspelningen och vad som spelats upp skrevs ordagrant 

ned i ett worddokument på en dator. De transkriberade intervjuerna skrevs ut och 

förvardes sedan på ett sätt som gjorde att ingen obehörig kunde komma åt dem.  
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De utskrivna intervjuerna lästes upprepade gånger och analyserades utifrån 

examensarbetets teoretiska ramverk, det vill säga Colneruds (1995) modell. I samband 

med analysen började ett antal teman att kunna urskiljas i informanternas svar. 

Överstrykningspennor i olika färger användes för att markera vilka svar som kunde 

sägas tillhöra ett visst tema. De intervjusvar som tillhörde samma tema analyserades 

därefter en gång till och de mest talande citaten ströks under för att kunna användas som 

exempel i presentationen av resultatet.  

 

6.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Begreppen validitet och reabilitet som, för den som genomför en kvantitativ studie, är 

viktiga när kvaliteten i undersökningen ska säkerställas kan inte utan vidare överföras 

till kvalitativ forskning. Forskare som gör kvalitativa studier har sökt hantera denna 

problematik på olika sätt; vissa har valt att behålla begreppen medan andra använder sig 

av helt andra kriterier för kvalitetssäkring, så som tillförlitlighet och äkthet. Dessa båda 

begrepp, som introducerades av Lincoln och Guba, kan användas istället för begreppen 

validitet och reabilitet i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). 

 

6.5.1 Tillförlitlighet 

 

När undersökningens tillförlitlighet ska avgöras utgår man från fyra delkriterier:  

 Trovärdighet 

 Överförbarhet 

 Pålitlighet  

 En möjlighet att styrka och konfirmera  

 

Vad dess delkriterier innebär presenteras nedan. 

 
6.5.1.1 Trovärdighet 

 

Eftersom ett grundantagande inom kvalitativ forskning är att verkligheten kan förstås 

och beskrivas på många olika sätt kan trovärdigheten i resultaten endast bedömmas 

genom att respondenterna i undersökningen får se resultaten och berättar för forskaren 

ifall han eller hon har uppfattat deras syn på verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). 

Det hade varit önskvärt att var och en av mina intervjupersoner fått möjligheten att 

kommenterar min tolkning av det just hon sagt, men detta har inte varit praktiskt 

genomförbart.  

 
6.5.1.2 Överförbarhet 

 

Då kvalitativa studier oftast utförs på en liten grupp människor och undersöker deras 

uppfattning av en del av verkligheten blir resultatet inte generaliserbart (Bryman, 2011). 

För att den som läser forskningsresultaten ska kunna avgöra i vilken mån resultatet kan 

överföras till och sägas gälla i en annan kontext måste forskaren ge ”fylliga eller täta 

beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur” (Bryman, 2011:355). Jag har tidigare 

i detta kapitel gjort en kortfattad beskrivning av mina informanter och de förskolor de 

arbetar på och därigenom försökt ge läsaren en bild av vilka intervjupersonerna är och 

vilken miljö de vistas i. Jag har emellertid avstått från att göra täta och detaljerade 

beskrivningar av var och en av mina informanter och de förskolor de arbetar på 

eftersom jag bedömer att sådana beskrivningar skulle göra det mycket lätta för de 



  
 

17 

intervjupersoner som känner till varandra att identifiera vem som har sagt vad. När jag 

genomförde intervjuarna blev jag nämligen medveten om att flera av informanterna 

kände till vilka andra förskollärare som jag hade intervjuat och vilka som skulle bli 

intervjuade vid ett senare tillfälle. Det skulle också bli lätt för kollegor som arbetar på 

samma förskola att identifiera vilka uttalanden som kommer från just deras 

arbetskamrat om så noggranna beskrivningar hade gjorts. För att kunna leva upp till 

konfidentialitetskravet och samtidigt ge läsaren möjlighet att, åtminstone i någon mån, 

kunna avgöra undersökningens överförbarhet försöker jag därför ge en bild av 

informantgruppen som helhet, istället för att beskriva varje person. 

 
6.5.1.3 Pålitlighet  

 

Pålitlighet handlar om att forskaren redogör noggrant för hur forskningsprocessen har 

gått till, vilket ger andra forskare möjlighet att bedöma kvaliteten i processen (Bryman, 

2011). I detta metodkapitel är det just en sådan noggrann beskrivning jag har försökt 

göra. 

 

6.5.1.4 En möjlighet att styrka och konfirmera  

 

Att forskaren kan styrka och konfirmera betyder att han eller hon, i möjligaste mån, 

försökt undvika att de egna värderingarna eller den egna teoretiska inriktningen fått 

någon påverkan på genomförandet av forskningsundersökningen och de slutsatser som 

dragits av denna (Bryman, 2011). I arbetet med detta examensarbete har jag försökt 

förhålla mig neutral och ha en så öppen inställning som möjligt inför vad resultatet av 

undersökningen kan bli.  

 
6.5.2 Äkthet 

 

För att bedöma äktheten i den kvalitativa forskningen utgår man från fem delkriterier:  

 Rättvis bild 

 Ontologisk autenticitet  

 Pedagogisk autenticitet 

 Katalytisk autenticitet  

 Taktisk autenticitet   

 

För att uppnå dessa ställer sig forskaren olika frågor på det sätt som beskrivs nedan.  

 

6.5.2.1 Rättvis bild 

 

Forskaren bör fråga sig om studien ger en tillräckligt rättvis bild av de skilda 

ståndpunkter och tänkesätt som de personer som ingår i forskningen ger uttryck för 

(Bryman, 2011). Jag har försökt att ge en sådan rättvis bild genom lyfta fram 

intervjupersonernas olika åsikter och förhållningsätt och belysa dessa genom att citera 

vad de har sagt. 

 

6.5.2.2 Ontologisk autenticitet  

 

Den som forskar bör ställa sig frågan ifall de individer som deltagit i undersökningen 

genom sitt deltagande fått en bättre insikt om sin sociala situation och den social miljö 

de lever i (Bryman, 2011). Jag kan givetvis inte veta vilka eventuella insikter mina 
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intervjupersoner har fått genom intervjuerna, men flera av dem uttrycket efter 

intervjutillfället att de kände att de borde läsa på mer om vad lagen säger om sekretess i 

förskolan. Detta tyder på en slags insikt om den egna kunskapsbristen i ämnet, vilket 

kan sägas utgöra en faktor i deras sociala situation.  

 

6.5.2.3 Pedagogisk autentidcitet  

 

Pedagogisk autenticitet handlar om ifall studien har gett de personer som deltar en bättre 

förståelse för hur andra människor i samma miljö uppfattar sin omgivning (Bryman, 

2011). Det svårt att veta om intervjupersonerna som ingick i denna studie har fått någon 

sådan ökad förståelse.  

 
6.5.2.4 Katalytisk autenticitet  

 

Forskaren ställer sig frågan ifall studien på något sätt kan ha gjort det möjligt för 

deltagarna att förändra sin situation (Bryman, 2011).  Många av dem som jag 

intervjuade blev medvetna om att de inte hade så stora kunskaper om sekretess och 

tystnadsplikt som de kände att de borde ha. Genom att bli medvetna om sin 

kunskapsbrist gavs de möjlighet söka ny kunskap. Ny kunskap kan i vissa fall leda till 

att man kan förändra sin situation.  

 

6.5.2.5 Taktisk autenticitet  

 

Här sökes svaret på frågan: ” Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre 

möjlighet att vidta de åtgärder som krävs” (Bryman, 2011:357). Som nämndes ovan kan 

deltagandet i intervjuerna ha lett till att respondenterna sökt mer kunskap om sekretess 

och tystnadsplikt, vilket i sin tur kan ha få dem att handla på ett annat sätt vid 

överlämnandet av information från förskola till förskoleklass. Huruvida detta kan sägas 

utgöra en ökad möjlighet att vidta de åtgärder som krävs i specifika situationer är 

emellertid svårt att veta.  

 

6.6 Etiska överväganden  
Fyra forskningsetiska principer för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora 

har antagits av vetenskapsrådet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002)  

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om vilket syftet med 

forskningen är och vilken roll deras egen medverkan har. Forskaren ska informera om 

att deltagarnas medverkan är frivilligt och när som helst kan avbrytas (a.a.). Jag har 

innan intervjun informerat varje intervjuperson om vilket examensarbetets syfte är och 

hur intervjumaterialet kommer användas. Jag har även informerat om att 

examensarbetet kommer publiceras i DiVA.   

 

Samtyckeskravet säger att man har rätt att själv bestämma om och hur länge man vill 

delta i forskningen. Forskaren ska försäkra sig om att alla som deltar gör det av egen 

vilja (a.a.). Jag försäkrade mig om att de personer som deltog i intervjuerna i detta 

examensarbete gjorde det av fri vilja både när jag först samtalade med dem i telefon och 

strax innan intervjun skulle påbörjas. Före varje intervju förklarade jag också för 

intervjupersonen att hon när som helst kunde avbryta intervjun. Innan intervjun 

påbörjades inhämtades dessutom muntligt samtycke till att intervjun spelades in.  
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Konfidentialiteskravet lyder som följer: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”  (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002:12). Intervjupersonerna informerades 

innan intervjun påbörjades om vad konfidentialiteskravet innebär och att det skulle 

efterlevas. De informerades om att handledaren och opponenten kommer kunna ta del 

av inspelningarna. Innehållet på den telefon som inspelningarna gjordes på har flera 

koder som gör det svårt för andra än mig att komma åt innehållet. Worddokumenten 

som transkriberingarna gjordes i sparades på en lösenordskyddad dator och utskrifterna 

sparades på ett sätt som gjorde att ingen obehörig kan komma åt dem. Eftersom jag, 

som nämnts under föregående rubrik, bedömmer att detaljerade beskrivningar av var 

och en av mina informanter och de förskolor de arbetar på skulle göra det lätt för dem 

som känner informanterna att identifiera vem som har sagt vad har jag avstått från att 

göra sådana personbeskrivningar.         

 

Nyttjandekravet betyder att den information som samlats in om dem som deltar endast 

får användas för forskningsändamål (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Den information som samlats in genom 

intervjuerna har inte använts till något annat än som underlag för detta examensarbete 

och det har intervjupersonerna informerats om.     

 

6.7 Metodkritik  
Kritik som har riktats mot kvalitativ forskning går bland annat ut på att den kvalitativa 

ansatsen gör forskningen allt för subjektiv. Forskningsresultatet beror i allt för hög grad 

på vad forskaren anser är viktigt att undersöka. Resultatet kan också påverkas av att 

forskaren bygger upp nära och personliga relationer till sina informanter (Bryman, 

2011). Även om jag eftersträvade objektivitet när jag genomförde min undersökning 

och analyserade mitt material, går det givetvis aldrig att vara helt objektiv i ett sådant 

här sammanhang. Att jag kände två av informanterna väl kan självfallet ha påverkat 

deras sätt att svara.  Relationen till de informanter som jag inte kände kan ha påverkats 

av att jag kom i kontakt med dem via deras chef. Vid de tillfällen då jag talade med dem 

i telefon och innan respektive intervju var jag dock väldigt noggrann med att försäkra 

mig om att de själva samtyckte till att delta i studien och förklarade på vilket sätt 

intervjumaterialet skulle användas.   

 

Enligt Bryman brukar kvalitativa forskningsundersökningar som fenomen även 

kritiseras för att de är svåra, för att inte säga omöjliga, att replikera. Eftersom 

undersökningarna är ostrukturerade och mycket beroende av forskarens intressefokus 

går de inte att upprepa. I kvalitativ forskning påverkar forskarens närvaro med stor 

sannolikhet resultatet, vilket gör att en annan forskare som genomför en liknande 

undersökning kan få ett helt annat resultat beroende på exempelvis skillnader i sätt att 

utrycka sig språkligt de två forskarna emellan (a.a.). Inte heller denna studie torde vara 

replikerbar på det sätt som kvantitativa studier är, men som nämnt ovan kan då 

alternativa begrepp så som exempelvis tillförlitilghet och äkthet användas när kvaliteten 

i undersökningen ska avgöras.  

 

Annan kritik mot kvalitativ forskningsmetod går ut på att ”kvalitativa forskningsresultat 

är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de producerades” (Bryman, 

2011:369). Kvale och Brinkmann menar att antalet personer som behöver intervjuas vid 

kvalitativa undersökningar beror på vad forskaren är ute efter att veta. Om man 
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intervjuar för få personer blir resultatet inte generaliserbart (2009). Eftersom tiden att 

arbeta med detta examensarbete har varit mycket begränsad intervjuades endast sex 

förskollärare, vilket är för få för att resultatet av studien ska kunna sägas vara 

generaliserbart och gälla för yrkeskåren som helhet.  

 

Nackdelen med att spela in sina intervjuer är, enligt Bryman, att intervjupersonerna kan 

bli nervösa och överdrivet medvetna om vad de själva säger när de vet att intervjun 

spelas in (2011). Detta märktes ofta vid intervjuernas början, men efter en kort stund 

föreföll det som om de flesta informanterna inte längre tänkte på att det som sades 

spelades in.  
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7 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat och analys. Resultatet visar att alla 

de intervjuade förskollärarna anser att det är bra att det finns sekretess och tystnadsplikt 

i förskolan. Oftast vållar inte sekretessbestämmelserna några problem vid 

överlämnandet av information från förskola till förskoleklass eftersom de flesta 

vårdnadshavre ger sitt samtycke till att uppgifter om barnet får lämnas över. I vissa fall 

motsätter sig dock vårdnadshavre att information överlämnas och uppkommer en rad 

normkonflikter, vilka beskrivs i analysen.  

 

Undersökningen resultat kommer att presenteras i fem avsnitt. I slutet av varje avsnitt 

kommer en delanalys göras. Dessa delanalyser sammanställs och fördjupas sedan under 

rubriken Sammantagen analys. För att åskådliggöra det resonemang som förs kommer 

följande figur, som jag själv har konstruerat, att användas: 

 
Figuren (Larsson, 2014) illustrerar en rad normkonflikter som kan uppstå på grund av 

förskollärarnas förhållningsätt till och kunskap om sekretess och tystnadsplikt, och som 

påverkar deras agerande när barnen ska överlämnas från förskola till förskoleklass. 

Figurens olika delar förklaras närmare i varje delanalys och ett utvidgat resonemang 

förs i den sammantagna analysen. Sist i kapitlet ges en sammanfattning.  

 

7.1 Med barnets bästa som utgångspunkt 
När intervjuerna hade transkriberats och resultatet analyserades blev det uppenbart att 

det förskollärarna sa om sekretess och tystnadsplikt måste förstås med utgångspunkt i 

deras ofta uttryckta strävan att se till barnets bästa och göra det som är bäst för honom 

eller henne. Förskollärarna återkom gång på gång till att de vid överlämningen ville 

överföra information som kunde hjälpa barnet att få en bra tillvaro i förskoleklassen:  
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”Jag menar, det handlar ju om barnen - om deras bästa, att de ska få det så bra som 

möjligt dit de kommer. Att de vi har lär dom här- det dom kan- att dom ska få nytta av 

det” (Intervjuperson 2).  

 

”Så för det barnets skull. För att det inte ska bli problem – mobbing eller så eller att 

ingen förstår hur man är eller vad man menar eller varför man blir arg” 

(Intervjuperson 3).   

 
7.1.1 Delanalys 

 

När förskollärarna uttryckte sin vilja att göra det som är bäst för barnet talade de, liksom 

intervjuperson 2 i det första av ovanstående citat, ofta om vikten av att se till att barnen 

skulle kunna bygga vidare på den kunskap de hade tillägnat sig i förskolan. Genom att 

ge läraren i förskoleklass information om vilka kunskaper och inlärningsätt barnen har 

menar de att de kan ge barnen de bästa förutsättningarna att lyckas i sin framtida 

skolgång. I Colneruds modell kallas lärarens strävan att genom pedagogisk 

kunskapsförmedling och fostran ge eleven goda förutsättningar att skapa sig en bra 

livssituation i framtiden för yrkesinterna normer (1995). Förskollärarnas önskan att 

åstadkomma pedagogisk kontinuitet för barnet i övergången mellan förskola och 

förskoleklass är att betrakta som en sådan yrkesintern norm. De intervjuade uttrycket sig 

också i termer som tyder på att de önskar skydda barnet från sådan fysisk och psykisk 

skada som kan uppkomma när tillräcklig information inte överförs från förskolan till 

förskoleklassen. De menade bland annat, så som intervjuperson 3 i ovanstående citat, att 

barn med särskilda behöv skulle löpa större risk att drabbas av mobbning om inte 

läraren i förskoleklass gjorts uppmärksam på barnets svårigheter. I Colneruds modell är 

Skydd mot skada en underkategori bland de etiska normerna (1995). Förskollärares 

sträva att göra det som är bäst för barnet kan därmed sägas ha sin grund både i 

yrkesinterna och etiska normer: 

 

 
7.2 Respekt för lagen och rädsla för eventuella juridiska påföljder 
Flera av de intervjuade förskollärarna uttryckte att sekretessen och tystnadsplikten 

måste respekteras eftersom den finns formulerad i lag och utgör en del av skolväsendets 

organisation. Intervjuperson 5 förklarar varför hon tycker det är viktigt att inte bryta mot 

sekretessreglerna såhär: 
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”Redan som barnskötare fick man ju detta väldigt noga med sig med sekretessen och 

sen förskollärarutbildningen. Det är jätteviktigt och vi har ju skrivit på papper på det 

och vi begår ju lagbrott”. 

 

Förskollärarna uttrycker även en rädsla för att drabbas av juridiska påföljder eller inte 

tillåtas fortsätta utöva sitt yrke ifall de medvetet eller omedvetet bryter mot 

bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt. De menar att man inte bara kan tänka 

på barn och föräldrar utan även måste se till sitt eget bästa. Förskollärarna uttrycker att 

de ibland vill berätta mer än vad de upplever att lagen tillåter dem att göra för att det 

skulle gynna barnet. Ingen av de intervjuade säger sig dock medvetet har brutit mot 

sekretessbestämmelserna eller försökt kringgå dem:  

 

”Man vill säga sånt. För att den ska må bra, för barnet, men så får man inte för att 

lagen är sån och reglerna liksom”(Intervjuperson 6).  

 

”Det är det bästa att säga det och det vet man. Barnet behöver det, men så kan jag inte 

göra så för jag får inte för då kan jag ju liksom åka dit” (Intervjuperson 1). 

 

7.2.1 Delanalys 

 

Lärarnas respekt för lag och ordning kan i Colneruds (1995) modell placeras i kategorin 

systemnormer, medan deras önskan om att skydda sig själva från eventuella juridiska 

påföljder kan sägas tillhöra kategorin egoskyddande normer. Den önskan att göra det 

bästa för barnet och som pedagogerna har går inte alltid ihop med deras respekt för lag 

och ordning vid överlämnandet från förskola till förskoleklass. De yrkesinterna och 

etiska normer som får dem att vilja skydda barnet från skada och ge honom eller henne 

de bästa förutsättningarna i framtiden krockar med systemnormer som får dem att vilja 

respektera de lagar och regler som satts upp för skolan som organisation. De 

yrkesinterna och etisk normer som gör att läraren vill göra det bästa för barnet tenderar 

även att kollidera med de egoskyddande normer som handlar om förskollärarnas rädsla 

för juridiska påföljder: 
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7.3 Respekt för vårdnadshavarnas integritet 

Många av de intervjuade tyckte att det var viktigt att hålla sig till de sekretessregler som 

finns eftersom de utgör ett skydd för föräldrars och barns integritet. Såhär svarar 

exempelvis intervjuperson 3 på frågan om vilka för- och nackdelar hon ser med att det 

finns sekretess och tystnadsplikt i förskolan: 

 

”För mig är det helt naturligt att det finns. Jag jobbar med barn i alla åldrar då 1 -5 år. 

Och barnen ska vara trygga här och föräldrarna ska vara trygga här å då måste jag ju 

ha en tystnadsplikt så jag inte… Jag måste bara ha tystnadsplikt – det finns liksom inget 

annat för mig. Annars kan inte jag ge både föräldrarna och barnen den trygghet som 

dom behöver ha för att kunna vara här. Och sen, å då är det ju en liten by här där alla 

känner alla och då kan det ju vara ännu svårare att…att…hålla vid tystnadsplikten, och 

då är den än viktigare tycker jag. För man känner kanske både mamman och pappan 

och mor- och farföräldrar och allting, och då kan det lätt bli att det blir fel om man inte 

har tystnadsplikten”. 

 

Förskollärarna vill ibland ge mer information till läraren i förskoleklass än vad 

föräldrarna tillåter. Förskollärarna menar att överlämnandet av informationen skulle 

vara det bästa för barnet. Föräldrarna vill ofta att deras barn ska få börja om på nytt i 

förskoleklassen; att de inte ska mötas med förutfattade meningar. De flesta av 

förskollärarna försöker då övertala föräldrarna att tillåta att informationen lämnas 

vidare, ingen av dem lämnar dock ut någon information som föräldern uttryckligen bett 

dem att hålla för sig själva: 

  

” Det är ju föräldrarna som sätter dom hindrena för att dom inte vill att en del ska 

lämnas över för att dom tycker att dom vill att deras barn ska vara ett oskrivet kort när 

dom kommer dit. Och vi försöker förklara att vi skriver ju bara…vi skriver ju det för att 

barnet ska få en bra start och inte behöva börja om från noll, för att den personalen ska 

kunna bemöta barnet på bästa sätt”(Intervjuperson 6). 

 

7.3.1 Delanalys 

 

Etiska normer utgör en viktig del av Colneruds modell eftersom det är dessa normer 

som oftast hamnar i konflikt med varandra och med andra typer av normer. Bland de 

etiska normerna finns Respekt för integritet och privatliv (1995). Många av 

förskollärarna ser som sagt sekretessbestämmelserna som ett skydd för föräldrarnas 

integritet. Detta upplevs som positivt, men när barnen ska lämnas över till 

förskoleklassen kolliderar dessa etiska normer om skydd för föräldrarnas integritet 

ibland med de yrkesinterna och etiska normerna om att se till barnets bästa då 

föräldrarna inte vill att någon information ska överlämnas. Den normkonfikt som då 

uppstår utgör ytterligare en aspekt som påverkar förskolläarens agerande:  
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7.4 Speciallösningar 
Hur ofta förskollärarna och lärarna i förskoleklass kommer i kontakt med varandra och 

hur väl de känner varandra tycks ha stor betydelse för hur förskollärarna ser på 

informationsöverföringsprocessen mellan verksamheterna. Bland de förskollärare som 

har täta kontakter med lärarna i förskoleklass ansågs det ganska självklart att dela med 

sig av information om barnen, medan de förskollärare som sällan träffade lärarna i 

förskoleklass inte alls såg detta som någon självklarhet: 

 

”Det skulle ju vara jättekonstigt om vi inte pratade med varandra om barnen. Liksom 

dom finns ju där omkring - klättrar och så och kommer och frågar saker” 

(Intervjuperson 3).  

 

För de förskollärare som träffade lärarna i förskoleklassen ofta eller till och med delade 

personalrum med dem, verkade det självklart att dela med sig av mycket information 

om barnen, samtidigt var de medvetna om att de juridiskt sett inte borde berätta vissa 

saker. Av respekt för lag och ordning hade de därför försökt hitta lösningar som gjorde 

att de både kunde följa sekretessbestämmelserna och tala fritt med lärarna i 

förskoleklass. En av pedagogerna arbetade på en förskola som tidigare hade delat 

lokaler med förskoleklassen och grundskolan, och där personalen från de olika 

verksamheterna delat personalrum. Där hade personalen på skolan skrivit på samma 

sekretessbestämmelser som gäller för förskolan, vilket man menade hade gjort det 

tillåtet för anställda i de olika verksamheterna att tala fritt med varandra. Förskolläraren 

förklarar beslutet att låta skolan skriva på samma tystnadsplikt som förskolan såhär:  

 

”Det var väl vi som önskade för när man har ett gemensamt personalrum så är det så 

svårt att ha hemligheter för varandra för det är ju oftast i kollegierummet som… och vi 

hade ju gemensamma …gemensam krisgrupp, gemensam mobbingplan både förskolan 

och skolan. Och då var vi tvungna att kunna prata öppet om saker för annars hade det 

inte fungerat att ha gemensamma saker” (Intervjuperson 3).  

 

På en annan förskola som delade gård med skolan hade man informerat föräldrarna om 

att man talade om barnen med varandra och fått föräldrarnas gillande. Trots det undvek 
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förskollärarna att dela med sig av uppgifter som de upplevde var extra känsliga när de 

träffade förskoleklasslärarna ute på gården: 

 

”I den dagliga kontakten kanske vi inte diskuterar barn eller hur det går eller nåntingen 

sånt, men just vid överlämningen då har vi ju frågat” (Intervjuperson 2).  

 

Bland de förskollärare som inte träffade läraren i förskoleklassen särkilt ofta fanns inga 

speciallösningar av det slag som beskrivits ovan. 

 

7.4.1 Delanalys 

 

I Colnerus modell finns sociala normer med som en kategori (1995). Det framstår som 

att det råder olika typer av sociala normer bland förskollärarna beroende hur täta 

kontakterna med lärarna i förskoleklass är. Bland förskollärare som träffar läraren i 

förskolklassen ofta anses nära samarbete och ett öppet samtalsklimat vara normalt, 

medan förskollärare som inte träffar förskoleklassläraren så ofta har ett mer distanserat 

förhållningsätt till samverkan de båda verksamheterna emellan. För de förskollärare 

som så gott som dagligen träffade lärarna i förskoleklass kom de sociala normerna om 

ett öppet samtalsklimat i konflikt med de systemnormer om att respektera lag och 

ordning som nämnts ovan. De speciallösningar som förskollärarna och lärarna i 

förskoleklass skapade kan ses som försök att lösa denna normkonflikt, men inte desto 

mindre är det en faktor som påverkar förskollärarnas agerande och utgör därför en del i 

figuren:  

 

 
7.5 Förskollärarnas kunskaper om sekretess och tystnadsplikt  

Förskollärarna hade vissa kunskaper om vilka bestämmelser om sekretess och 

tystnadsplikt som råder i förskolan och när barnen ska lämnas över till förskoleklass. 

Samtliga av de intervjuade var medvetna om att de inte fick ge vidare vilken 

information som helst till lärarna i förskoleklass. Vilken information som de fick lämna 

över utan vårdnadshavarnas samtycke visste de dock inte riktigt. Tre av dem trodde att 

de inte fick lämna över någon information alls om barnet, förutom möjligtvis deras 

namn, utan samtycke från föräldrarna. De övriga tre förskollärarna var medvetna om att 

man fick lämna över viss information utan samtycke från föräldrarna, men visste inte 

när de fick lämna uppgifter vidare och när de inte fick göra det: 
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”Vill föräldern inte att vi ska lämna över uppgifterna så gör vi inte det. Föräldern 

måste alltid godkänna” (Intervjuperson 6). 

 

”Man vet inte…nåt kanske man får säga, det tror jag, liksom vissa saker…att det är 

okey utan föräldern, men va liksom och va inte, nä det kan ju inte en sån som jag” 

(Intervjuperson 4).  

 

Ingen av förskollärarna visste vad generalklausulen innebar. Endast två av dem hade 

hört ordet förut. Alla visste emellertid att skolan, dit de även räknade förskoleklassen, 

har starkare sekretess än förskolan. Det rådde dock en viss begreppsförvirring när det 

gällde de olika graderna av sekretess. Som nämnts i bakgrundskapitlet råder Sekretess 

med omvänt skaderekvisit i förskolan.  Denna form av sekretess kallas också för stark 

sekretess. I skolan gäller Sekretess med rakt skaderekvisit, vilket också kan benämnas 

som mindre stark sekretess, medan den strakaste formen av sekretes råder för 

exempelvis den som arbetar med kommunal familjerådgivning och som benämns som 

Sekretess utan skaderekvisit eller absolut sekretess (Rimsten, 2006; Bengtsson & 

Svensson, 2009). En av förskollärarna har dock uppfattat det som att: 

 

”Vi får ju egentligen inte säga någonting. Vi har ju den starkaste sekretessen genom 

socialstyrelsen” (Intervjuperson 2).  

 

En annan av de intervjuade tror att sekretess som råder i förskolan är den som kallas för 

absolut:  

 

”Det som jag känner till är ju det, som jag läst, som vi har fått förmedlat till oss av 

kommunen då, att vi har skilda tystnadsplikter. Att vi har den absoluta och skolan har 

den som inte ska vara till men för barnen” (Intervjuperson 3). 

 

Alla utom en av de intervjuade trodde att en allmän handling var något som vems som 

helst kunde begära ut och få läsa. Ingen av dem tycks veta att uppgifter i allmänna 

handlingar kan var hemliga. Intervjuperson 2 uttrycker sin förståelse av begreppet 

allmän handling på följande sätt:  

 

”Ja, egentligen så kan ju vem som helst begära att få ut någonting sådant. Vi hade en 

sådan diskussion när vi skrev individuella utvecklingsplaner. Vi gör inte det just nu 

därför att det blev en allmän handling och då kunde kanske grannen begära att få ut sin 

kompis utvecklingsplan och det tyckte vi lät väldigt dumt”  

 

Den förskollärare som inte trodde att allmänna handlingar var något som vem som helst 

kan begära ut kunde inte närmare förklara vad det egentligen är för något men resonerar 

runt begreppet på följande sätt: 

 

” Allmän …asså, då tänker man ju att, det skulle… att det är för allmänheten, alla hela, 

allmänheten ja. Att man kan …ja …det stora hela allmänheten . Men det tror jag inte, 

asså för föräldrar kan ju bara begära ut vad som finns av sitt barn, men det kan ju 

inte…asså allmänheten tänker…asså tänker…jag kan ju inte gå och säga att nu vill jag 

ha papprena om dens barn ifrån verksamheten eller det, asså mitt…” (Intervjuperson 

4).  
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Flertalet av de intervjuade tyckte själva att de kände till för lite om de lagar och regler 

som styr sekretessen och tystnadsplikten i skolan: 

 

”Väldigt lite information har vi fått från kommunen – bara i stort så här[…]Ibland kan 

jag tycka att det är lite för lite. Skulle gärna vilja ha mer”(Intervjuperson 3).  

 
7.5.1 Delanalys 

 

När barnen ska lämnas över till förskoleklass tror, som sagt tre av lärarna att de inte får 

lämna någon information vidare utan föräldrarnas samtycke. Även om de övriga tre var 

medvetna om att man fick lämna över viss information utan samtycke från föräldrarna, 

var de mycket osäkra på hur lagen var utformad och i vilka fall det är tillåtet. Av flera 

av deras uttalanden framgår också att denna osäkerhet kring vad som egentligen gäller 

leder till en stor försiktighet. De egoskyddande normer som nämnts ovan spelar återigen 

en roll - för att inte råka bryta mot några lagar och därmed drabbas av eventuella 

juridiska påföljder som ett lagbrott skulle kunna leda till är låter man bli att lämna ut 

information trots att man menar att det skulle vara det bästa för barnet. Återigen hamnar 

alltså egoskyddande normer i konflikt med yrkesinterna och etiska normer: 

 

 
 

7.6 Sammantagen analys 

 

Förskollärares agerande vid överlämningen från förskola till förskoleklass påverkas 

alltså av en rad normkonflikter som har med deras förhållningsätt till och kunskap om 

sekretess och tystnadsplikt att göra. Även om förskollärarna ofta resonera om barnets 

bästa och tyckas vilja sätta det i centrum så hamnar det i konflikt med såväl deras 

respekt för vårdnadshavarnas integritet som deras respekt för lagen och deras rädsla för 

juridiska påföljder. Med detta i åtanke är det kanske inte så svårt att förstå varför lärarna 

agerar på ett sätt som går emot deras önskan om att göra det bästa för barnet. För även 

om de anser att det är det bästa för barnet att överlämna en viss information till läraren i 

förskoleklass gör de inte det eftersom går emot tre andra normer som också är viktiga 

för dem:  
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Ytterligare en normkonflikt som kan påverka förskollärarnas agerande är den mellan 

respekten för lagen och det öppna samtalsklimat som tenderar att råda i de fall då 

förskollärare och lärare i förskoleklass har täta sociala kontakter med varandra. Denna 

konflikt har påverkat förskollärarnas agerande så tillvida att de tillsammans med lärarna 

i förskoleklass skapat speciallösningar som gör det möjligt för dem att både respektera 

lagen och samtidigt behålla det öppna samtalsklimatet. Hela figuren över 

normkonflikter som påverkar förskollärarnas agerande ser därför ut såhär:  

 

 
 

7.7 Sammanfattning  
Samtliga de intervjuade förskollärarna uttryckte en vilja att se till barnets bästa. De ville 

dela med sig av information som kunde gynna barnet till lärarna i förskoleklass. Om 

föräldrarna inte gav sitt samtycke till att informationen fick lämnas vidare så gjorde 

förskollärarna emellertid inte det. Att man inte lämnade ut någon information utan 

föräldrarnas samtycke berodde delvis på att man respekterade sekretesslagstiftningen 

som sådan och att skolan som organisation ingår i det svenska rättsystemet, men också 



  
 

30 

på att man ville skydda sig själv från de eventuella juridiska påföljder som ett lagbrott 

kan resultera i. Förskollärarna hade viss kunskap om rådande sekretesslagstiftning, men 

en hel del missuppfattningar och viss begreppsförvirring rådde. Flertalet trodde att de 

aldrig fick lämna någon information vidare utan föräldrarnas samtycke, och de andra 

var så osäkra på vilka uppgifter de fick lämna vidare utan föräldrarnas godkännande att 

de ändå inte tordes göra det.  

 

Förskollärarna uttryckte förståelse för att sekretessreglerna finns till för att skydda 

föräldrarnas integritet och detta såg man som något i grunden positivt; vilket också 

bidrog till att man ogärna överlämnade uppgifter om barnen mot föräldrarnas vilja även 

om man ansåg att det hade gynnat barnet. Bland de förskollärare som hade täta sociala 

kontakter med lärarna i förskoleklass, genom att man delade personalrum eller gård, 

försökte man hitta speciallösningar för att kunna tala så öppet som möjligt sinsemellan 

men samtidigt hålla sig till sekretessbestämmelserna. En sådan lösning var att låta 

förskoleklassens och skolans personal skriva under på samma sekretessbestämmelser 

som de i skolan, det vill säga att höja sekretessgraden i skolan från mindre stark till 

stark. Genom att göra detta menade man att man möjliggjorde fri kommunikation 

mellan förskola och förskoleklass/skola.  
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8 Diskussion  
I detta kapitel kommer först en diskussion runt examensarbetets resultat att föras under 

rubriken Resultatdiskussion. Jag kommer där diskutera hur företeelser som empati och 

inlevelseförmåga hos förskollärarna kan ha kommit att påverka vilket förhållningsätt de 

har till sekretess och tystnadsplikt. Jag kommer även föra ett resonemang runt några 

tänkbara orsaker till varför förskollärarna inte har större kunskap om sekretess och 

tystnadsplikt. Därefter behandlas konsekvenser som kan komma att uppstå på grund av 

att förskollärarna inte känner till den så kallade generalklausulen. Förskollärarnas 

bristande kunskap om begreppet allmän handling kommer tas upp. Förslag på hur 

behovet av ökade kunskaper om sekretess och tystnadsplikt hos yrkeskåren kan 

tillgodoses kommer att ges. Sist i resultatdiskussionen kommer vårdnadshavares rädsla 

för att barnen ska drabbas negativt av att information överförs från förskola till 

förskoleklass diskuteras. Efter resultatdiskussionen följer en metoddiskussion och 

avslutningsvis kommer förslag på fortsatt forskning att ges.  

 

8.1 Resultatdiskussion  
 

8.1.1 Empati och inlevelseförmåga av betydelse för förskollärarnas 
förhållningssätt  

 

Samtliga av de förskollärare som jag har intervjuat har en positiv inställning till att det 

råder sekretess och tystnadsplikt i förskolan och anser att sekretesslagstiftningen behövs 

för att skydda barns och föräldrars integritet. Denna positiva grundinställning är 

troligtvis en av de största anledningarna till att ingen av dem medvetet har brutit mot, 

eller försökt kringgå, sekretessbestämmelserna. Detta trots att de ibland har upplevt 

bestämmelserna som ett hinder när information om barnen ska överlämnas från förskola 

till förskoleklass. Många av de intervjuade talade om hur de själva upplevt det att ha 

sina egna barn på förskolan och hur viktigt det hade känts att information om de egna 

familjeförhållandena inte spreds vidare; med det som utgångspunkt levde man sig in i 

hur föräldrarna till de barn som man själv var förskollärare åt kände inför 

överlämnandet av information till läraren i förskoleklass. Förskollärarnas empati och 

inlevelseförmåga, samt deras egna erfarenheter av föräldraskap, kan därmed sägas ha 

betydelse för deras förhållningssätt till sekretess och tystnadsplikt.  

 

8.1.2 Tänkbara orsaker till varför förskollärarna inte har större kunskap om 
sekretess och tystnadsplikt  

 

Att förskollärarna inte har större kunskap om vad lagen säger om sekretess och 

tystnadsplikt i förskolan kan tyckas märkligt eftersom de samtidigt anser att det är 

viktigt att följa lagen. En förklaring kan tänkas vara att de tror sig veta mer än vad de 

faktiskt gör. Flera av de intervjuade hade fått information från sina arbetsgivare om 

vilka sekretessbestämmelser som gäller i förskolan. I vissa fall var det dock uppenbart 

att informationen i sig själv varit bristfällig eller att förskolläraren hade missuppfattat 

vad som förmedlats – eller bådadera.  Förskolläraren kan då tro sig vara informerad om 

vilka bestämmelser som gäller utan att egentligen ha så stor kunskap. Av resultatet 

framgår exempelvis att tre av förskollärarna tror att man aldrig får lämna någon 

information vidare till förskoleklassen utan föräldrarnas godkännande. Dessa tre 

förskollärare sade sig alla ha fått information från sina arbetsgivare om vilka 

bestämmelser som gäller. Förskolläranas begränsade kunskaper i  om sekretess och 
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tystnadsplikt kan även tänkas bero på att de inte fått tillräckligt med information ämnet 

under sin grundutbildning.  

 

Alla som intervjuades beskriver att det är ovanligt att föräldrarna inte ger samtycke till 

att information om barnet får överlämnas till läraren i förskoleklass. 

Sekretessbestämmelserna upplevs därför sällan som ett problem, vilket också kan tänkas 

vara en av orsakerna till att förskollärarna vet så lite om hur lagstiftningen egentligen 

ser ut. De hamnar ju sällan i situationer då en sådan kunskap är användbar och har 

därför liten anledning att fördjupa sig i ämnet. I de fåtal fall då föräldrarna inte gav sitt 

samtycke till att information fick överlämnas blev det dock mer komplicerat. I dessa fall 

upplevde förskollärarna själva att de inte visste tillräckligt mycket om sekretess och 

tystnadsplikt för att veta hur de skulle hantera situationen på bästa sätt, vilket ledde till 

den stora försiktighet med att lämna ut uppgifter mot vårdnadshavarnas vilja som 

beskrivs i resultatet.  

 

8.1.3 Konsekvenser av att förskollärarna inte känner till generalklausulen  

 

Resultatet av min undersökning pekar, i likhet med resultaten i de studentuppsatser som 

presenterades i kapitel 4.1, på att förskollärare inte överlämnar information om barn till 

läraren i förskoleklass utan föräldrarnas samtycke. Då det framgår av förskolans 

läroplan att förskolan ska samarbeta med hemmet, menar jag att förskollärare i första 

hand bör försöka komma överens med föräldrarna och få deras samtycke vid 

överlämnandet (jmf Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2010). Av Offentlighets och 

sekretesslagen framgår att samtycke från vårdnadshavarna ska sökas i första hand och 

att generalklausulen endast ska tillämpas i undantagsfall. Att de intervjuade 

förskollärarna ogärna lämnar över uppgifter till läraren i förskoleklass utan att 

föräldrarna har gett sitt godkännande är alltså i grund och botten något mycket positivt. 

Inte desto mindre kan det vara viktigt för förskollärare att känner till generalklausulen, 

då den ger en möjlighet att lämna ut uppgifter i de fall då det är uppenbart att barnet kan 

komma till större skada av att informationen inte lämnas ut än av att den gör det (jmf 

OSL). Min undersökning visar att osäkerhet runt vad lagstiftningen säger eller 

missuppfattningar av densamma leder till att information som kunde ha vidarebefordrats 

till läraren i förskoleklass utan föräldrarnas samtycke stannar hos förskolläraren. Detta 

är olyckligt eftersom tidigare forskning visar att det är viktigt att information överförs 

från förskola till skola för att man i skolan ska kunna fortsätta bygga på tidigare 

kunskap, samt för att övergången och anpassningen till den nya miljön ska bli så smidig 

som möjligt (se kapitel 4.2 ). Då information som förskolläraren anser att läraren i 

förskoleklass behöver ha för att kunna ge barnet de bästa förutsättningarna i 

förskoleklassen inte når fram riskerar barnet att drabbas negativt; detta torde i synnerhet 

gälla barn i behov av särskilt stöd som inte får den hjälp och de resurser de behöver när 

de börjar i förskoleklass. Om förskollärare får kunskap om generalklausulen och hur 

den kan användas kanske mer information om dessa barn når läraren i förskoleklass. 

 

Även om de intervjuade förskollärarna hade känt till generalklausulen är det emellertid 

inte säkert att de hade vågat använda sig av den. Det är inte lätt att tolka lagtext och vad 

som egentligen menas med formuleringen, ”om det är uppenbart att intresset av att 

uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda” (OSL 

10 Kap. 27§ ) kan diskuteras. När är det egentligen uppenbart att det är viktigare att 

lämna ut en uppgift än att inte göra det? Det är upp till den eller de förskollärare som 

har kunskap om barnet och dess situation att gör den bedömningen. Det hela 

kompliceras ytterligare av att det, enligt Olsson,  inte finns någon rättspraxis när det 
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gäller sekretess mellan förskola och förskoleklass (2011). När en så stor osäkerhet råder 

runt hur lagstiftningen egentligen ska tillämpas krävs visst mod för att gå emot 

vårdnadshavarnas vilja. 

 
8.1.4 Bristande kunskaper om begreppet allmän handling  

 

Ingen av de intervjuade hade klart för sig vad begreppet allmän handling egentligen 

innebär och eller att dessa handlingar kan vara belagda med sekretess. Att de inte 

känner till begreppet i sig behöver dock inte betyda att de inte hanterar sekretessbelagd 

information på ett korrekt sätt. Många av dem talar under intervjuerna om att de 

förvarar känslig information i låsta skåp. Det tolkar jag som att de har kännedom om 

vilken information som är belagd med sekretess, även om de inte vet  något om 

huruvida informationen är en del av en allmän handling eller inte.  

 
8.1.5 Behov av utbildning  

 

Då det är uppenbart att förskollärarna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om 

sekretess och tystnadsplikt är det önskvärt att de får utbildning i dessa frågor. Blivande 

förskollärare bör under sin grundutbildning få goda kunskaper i ämnet och 

yrkesverksamma förskollärare skulle kunna erbjudas kortare kurser eller föreläsningar. 

Ett flertal handböcker har skrivits om ämnet, till exempel av Bengtsson och Svenssson 

(2011), och skulle kunna lånas eller köpas in till förskolor så att personalen själva kan 

söka information om sekretessrelaterade frågor.  

 
8.1.6 Pygmalion och konstruktionen av en ny identitet som varandes en elev i 
förskoleklass  

 

Många av de intervjuade beskrev att föräldrar som inte vill att information om deras 

barn ska föras över till förskoleklassen vill att deras barn ska få en nystart. Föräldrarna 

vill inte att deras barn ska betraktas av de nya lärarna utifrån vad förskollärarna har sagt 

eller skrivit om dem. Denna rädsla hos föräldrarna för en så kallad Pygmalioneffekt, 

beskrivs som sagt även av Ahtola m.fl. (2010).  De förskollärare som jag har intervjuat 

ansåg att föräldrarnas rädsla var obefogad och att deras ovilja att låta förskollärarna 

överlämna information enbart missgynnande barnet. Frågan är dock om föräldrarnas oro 

verkligen kan sägas vara utan grund. För även om den forskning som ledde fram till 

begreppet Pygmalioneffekt är omdiskuterad så råder ,enligt Jenner, idag enighet i 

forskarvärlden om att den här typen av förväntanseffekter verkligen existerar (2004). 

Jag menar därför att föräldrarnas oro i vissa fall mycket väl kan vara befogad. Å ena 

sidan är det därmed inte helt otänkbart att vissa barn missgynnas av att förskollärarna 

får möjlighet att förklara sin syn på dem för lärarna i förskoleklass. Å, andra sidan så 

visar Ackesjös studie att såväl förskolläraren som läraren i förskoleklass är viktiga för 

barnets konstruktion en ny identitet som elever i förskoleklass och att 

identitetskonstruktionen börjar redan innan barnen börjar i förskoleklass (2013). Om så 

är fallet påverkar förskollärarna barnets start i förskoleklassen oavsett om de får 

överlämna någon information eller inte. Barnet är inget ”oskrivet blad” när han/hon går 

sin första dag i förskoleklassen, utan har redan med sig föreställningar om vad som 

förväntas av en elev i förskoleklass. Dessa föreställningar kommer delvis från 

förskolläraren.  
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8.2 Metoddiskussion  

Att använda kvalitativ forskningsintervju som metod visade sig vara ett bra sätt att få 

svar på mina frågeställningar. En svårighet som ofta uppkom var dock att informanterna 

började tala om sådant som inte var relevant för undersökningen. Tack vare min 

intervjuguide kunde jag ändå själv håll kvar mitt fokus vid det som kunde anses vara 

relevant och leda tillbakas samtalet till det. En annan tänkbar metod som jag kunde ha 

använt för att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna är enkäter med öppna 

frågor. En fördel med att genomföra en enkätundersökning hade varit att jag hade 

kunnat få svar från fler informanter, men då  hade jag gått miste om den möjlighet att 

ställa följdfrågor som ges under en semistrukturerad forskningsintervju. Jag tror att jag 

just genom möjligheten att ställa följdfrågor fick mer uttömliga beskrivningar och en 

rättvisare bild av förskollärarnas kunskaper och förhållningsätt än vad jag hade fått 

genom en enkätundersökning.  

 

Samtliga intervjuer som genomfördes blev kortare än vad jag hade räknat med. Trots det 

upplever jag att jag fick tillräckligt med material för att kunna besvara arbetets syfte och 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann menar dock att intervjuandet är en konst som det 

tar tid att lära sig och jag tror att en mer erfaren intervjuare hade kunnat ställa fler och 

mer välformulerade följdfrågor, vilket säkert hade lett till ännu bättre insikt i de 

intervjuades förhållningsätt till och kunskap om sekretess och tystnadsplikt (jmf Kvale 

och Brinkmann, 2009).  

 

Frågor om vilken kunskap om och vilket förhållningssätt till sekretess och tystnadsplikt 

som en förskollärare har kan vara känsliga att ställa. Det är inte orimligt att anta att den 

intervjuade kan uppleva att hon borde kunna mer och därför undviker att ge utförliga 

svar på vissa frågor för att dölja sin okunskap. Det är heller inte svårt att tänka sig att 

frågan om huruvida man medvetet har försökt bryta mot eller kringgå sekretessen kan få 

intervjupersonen att känna sig granskad – eftersom man som förskollärare är medveten 

om att man inte borde bryta mot sekretessen svarar man att man inte heller har gjort det 

oavsett om det är sant eller inte. För att i möjligaste mån undvika att intervjupersonerna 

skulle känna sig utsatta och granskade småpratade jag lite med dem innan varje intervju. 

Enligt Kvale och Brinkmann är småprat viktigt för att få intervjupersoner att slappna av 

under intervjun (2009). Men trots att mitt småprat säkert bidrog till en mer avslappnad 

stämning under intervjuerna kan man inte helt bortse från risken att de intervjuade 

kände att de måste framställa sig själva som mer kunniga och laglydiga än vad de 

faktiskt är.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning  

Som nämnts tidigare i arbetet har ingen forskning bedrivits om sekretessens roll när 

barn ska överlämnas från förskola till förskoleklass. I sökandet efter tidigare forskning 

fann jag överhuvudtaget ingen vetenskaplig litteratur om förskollärares eller lärares 

förhållningssätt till sekretess och tystnadsplikt. Jag anser att det vore mycket önskvärt 

att någon med forskarstatus tog sig an dessa frågor och bedrev verklig forskning om 

dem.  

 

Samtliga sex förskollärare som jag intervjuade arbetade på kommunala förskolor. Då 

sekretessen och tystnadsplikten regleras genom olika lagar beroende på om en förskola 

är kommunal eller bedrivs som enskild verksamhet hade det varit intressant att intervjua 

även förskollärare som arbetar på fristående förskolor för att se om deras erfarenheter, 

förhållningsätt och kunskaper om ämnet skiljer sig från de kommunanställdas.  
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Ett intressant resultat av min undersökning var att de förskollärare som arbetade på 

mindre orter på landsbygden och hade täta sociala kontakter med lärarna i förskoleklass, 

genom att de delade personalrum eller gård, försökte hitta olika speciallösningar 

tillsammans med lärarna i förskoleklass för att man skulle kunna tala så öppet som 

möjligt med varandra (se kapitel 7.2). Under många intervjuer resonerade informanterna 

dessutom om hur ortens storlek påverkade deras förhållningsätt till sekretess. Jag menar 

därför att forskning om hur förskolans geografiska läge påverkar förskollärarnas 

förhållningsätt till sekretess och tystnadsplikt vore intressant.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Information om de forskningsetisk principerna 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet 

 

Bakgrund 

Utbildning 

År i yrket  

Ålder  

 

Överlämningar 

På vilket sätt brukar du och lärarna i förskoleklass ha kontakt med varandra i samband 

med att barnen ska börja i förskoleklass?  

 

Vilken skriftlig och muntlig information brukar du lämna till lärarna i den förskoleklass 

där barnen ska börja?  

 

Hur delaktiga är barnens vårdnadshavare vid överlämningarna?  

 

Vilka erfarenheter har du av hur samarbetet mellan lärare i förskolan och lärare i 

förskoleklass påverkas av sekretessbestämmelserna?  

 

Förhållningssätt  

Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att det råder sekretess för vissa uppgifter 

som du som förskollärare får ta del av i ditt arbete? 

 

Har du vid något tillfälle medvetet brutit mot eller försökt kringgå sekretessen när ett 

barn ska överlämnas från förskola till förskoleklass och i så fall varför?  

 

Kunskap 

Vad känner du till om känner du till om de lagar och regler som gäller när information 

om barnen ska överlämnas från förskola till förskoleklass? 

 

Vad känner du till om så kallade allmänna handlingar? 

 

Vad känner du till om den så kallade generalklausulen?  

 


